
INSTRUKCJA OSTRZENIA JAPOŃSKIMI KAMIENIAMI CERAMICZNYMI

1. Włożyć kamień do wody na ok. 15min, aby całkowicie nasiąknął wodą. Podczas ostrzenia kamień 
powinien być zawsze mokry (powinno się go w spryskiwać wodą co jakiś czas w trakcie ostrzenia). Nie 
spłukiwać całkowicie proszku powstałego w trakcie ostrzenia. Woda wraz ze startym proszkiem 
kamienia działa jak delikatny materiał ścierny.

2. Nóż należy trzymać pod kątem 10-20 stopni względem powierzchni kamienia. I lekko dociskając 
przesuwać go na kamieniu w obu kierunkach. 

3. Jednostronnie ostrzone noże (np. typu Deba, Sashimi) należy ostrzyć 80% z przodu, a w 20% z tyłu. 
Obustronnie ostrzone noże w 70% z przodu i  30% z tyłu. Dla praworęcznych z prawej i dla 
leworęcznych z lewej. 

4. Po naostrzeniu umyć nóż w letniej wodzie i wytrzeć suchą szmatką.

PORADY:

Jak każdy dobry nóż, tak i japoński nóż kuchenny nigdy nie powinien być myty w zmywarce, ponieważ 
agresywna sól i silne detergenty atakują stal podobnie jak rdza.

Nie należy również pozostawiać noża w zlewie (również napełnionego wodą). Po każdym używaniu, nóż 
spłukać ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 

Nasze noże zostały wyprodukowane z wysokogatunkowej stali, mają typowo japoński profil ostrza i dlatego 
są bardziej ostre od zwykłych noży (typu zachodniego). Jednak każdy, nawet najlepszy nóż kiedyś się tępi. 
Wtedy należy go naostrzyć za pomocą oryginalnego kamienia ceramicznego zgodnie z instrukcją obsługi. 
Dla optymalnego efektu polecamy różne rodzaje (granulacje) kamieni ściernych:

Ziarnistość  200 – 240  szlifowanie wstępne mocno stępionych noży lub niewielkie 
      naprawy

Ziarnistość  800 – 1000 standardowe i regularne ostrzenie dla wszystkich noży

Ziarnistość  3000 dla perfekcyjnej ostrości – stosować po użyciu kamienia 
800 -1000

Ziarnistość  8000 polerowanie, idealna powierzchnia – stosować po użyciu 
kamienia 3000

Ogólna zasada jest taka, że im drobniejszą granulacją kamienia zakończymy szlifowanie noża, tym nóż 
będzie dłużej trzymał ostrość. 
Ni wolno ostrzyć noży typu japońskiego za pomocą pręta stalowego. Użycie ostrzałki nie przystosowanej do 
tego typu noży może zniszczyć twój nóż.

Jeśli nóż wymaga naostrzenia, nie należy powierzać tej czynności osobie, która zajmuje się ostrzeniem 
noży, ale nie opanowała ręcznego szlifowania na kamieniu ceramicznym. Możemy sami dość szybko 
opanować tę sztukę i poczuć satysfakcję, że perfekcyjnie naostrzyliśmy nóż.

Można również zobaczyć film instruktażowy na stronie internetowej:
www.kochmesser.de/video-anleitung-messer-schleifen.php


